Organizator:
Stowarzyszenie Dywizjon
Os. Jana III Sobieskiego 14/41
60-688 Poznań
www.dywizjon.org
www.facebook.com/dywizjon.org

Termin i miejsce:
01.07.2018r. godzina 11:00
Strzelnica Sportowa Skorpion Międzychód

Cel zawodów:
podnoszenie umiejętności strzeleckich,
popularyzacja sportów strzeleckich,
integracja środowisk strzeleckich.

Warunki uczestnictwa:
Zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS we właściwym zakresie.

www.dywizjon.org
zawody@dywizjon.org

Tel. 601561697

Konkurencje: Przewiduje się przeprowadzenie 3 konkurencji:
01.07.2018:
1. 3 GUN centralnego zapłonu
Ilość torów: 2
Minimalna łączna liczba strzałów: 58.
Pistolet: 21
Karabin: 17
Strzelba: 16
Pistolet lub strzelba: 4
W klasie „Standard” dozwolone jest używanie:


Karabinu centralnego zapłonu wyposażonego tylko w jeden komplet mechanicznych
przyrządów celowniczych. Broń ta nie może mieć zrobionego„portingu” lufy oraz nie
może być wyposażona w: urządzenie wylotowe o wymiarach przekraczających 30 mm
średnicy i 90 mm długości (liczonych od korony lufy do końca urządzenia; dwójnóg,
dołączany „lejek” gniazda magazynka oraz ładownice typu „Redi-Mag”.



Strzelby gładkolufowej powtarzalnej wyposażonej tylko w jeden komplet mechanicznych
przyrządów celowniczych o stałym magazynku. Broń ta nie może mieć zrobionego
„portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w: jakiekolwiek urządzenie wylotowe,



Pistoletu centralnego zapłonu wyposażonego tylko w mechaniczne przyrządy celownicze.
Broń ta nie może mieć zrobionego „portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w:
jakiekolwiek urządzenie wylotowe; dołączane elementy do opierania kciuków; lejek
gniazda magazynka,



Dopuszczalne jest używanie połączonych w pary magazynków,



Jako wyposażenia zawodnik w klasie Standard nie może posiadać: ładownic
magnesowych i kabur sportowych („wieszaków”).

W klasie „OPEN” dozwolone jest używanie:


W klasie „OPEN” dozwolone jest używanie:



Dowolnej broni spełniającej wymogi klasy „Standard a także samopowtarzalnej broni
gładkolufowej, przy czym każda broń może być dowolnie zmodyfikowana i wyposażona w
dowolne urządzenia, ładownice i przyrządy celownicze,



Strzelby gładkolufowej wykorzystującej odłączane magazynki lub szybkoładowacze.



Dowolnego, zgodnego z przepisami bezpieczeństwa, wyposażenia zawodnika w tym
także kabur typu sportowego i ładownic magnesowych.
www.dywizjon.org
zawody@dywizjon.org

Tel. 601561697

Konkurencja zostanie przeprowadzona w oparciu o regulamin „Ligi Sportera”
2. Multi-tool
Wymagania:
 Pistolet cz
 Karabin cz
 Strzelba gładko lufowa
Zawodnik z 3 postaw ostrzeliwuje cele zgodnie z procedurą strzelania:
Postawa leżąc – cele pistoletowe – minimum 9 strzałów – tarcze miniLS
Postawa klęcząc – cele karabinowe – minimum 12 strzałów – tarcze mikroLS
Postawa stojąc – cele strzelbowe – minimum 7 strzałów – 6x Dueling tree, 1x Poper
Zasady punktacji:
Konkurencja na czas
Wartości stref punktowanych na tarczach tekturowych to:
„A” = 0,0 sekund kary,
„C” = 1,0 sekunda kary,
„D” = 2,0 sekundy kary,
„Miss” = 5,0 sekund kary.
Dueling tree oraz poper:
„A” = 0,0 sekund kary,
„Miss” = 5,0 sekund kary.
Kara proceduralna = 5,0 sekund kary
Wynik zawodnika wyliczany ze wzoru: Czas przebiegu + (ilość A*0)+ (Ilość C*1,0)+(ilość
D*2,0)+(ilość Miss*5,0)+(ilość Kar proceduralnych*5,0)= Wynik
3. Strzelba dynamiczna
Klasa Standard: Zawodnik startuje z bronią załadowaną 5 sztukami amunicji ( amunicja w
magazynku). Po sygnale ostrzeliwuje 12 sztuk reaktywnych celów metalowych.
Klasa „OPEN” Zawodnik startuje z bronią załadowaną ( amunicja w magazynku, komora pusta),
brak limitu amunicji. Po sygnale ostrzeliwuje 12 sztuk celów reaktywnych
Konkurencja rozgrywana na czas.
Wynik zawodnika wyliczany ze wzoru: Czas przebiegu + (ilość A*0)+ ilość Miss*5,0)+(ilość Kar
proceduralnych*5,0)= Wynik

www.dywizjon.org
zawody@dywizjon.org

Tel. 601561697

W klasie „Standard” dozwolone jest używanie:


Strzelby gładkolufowej powtarzalnej wyposażonej tylko w jeden komplet mechanicznych
przyrządów celowniczych o stałym magazynku. Broń ta nie może mieć zrobionego
„portingu” lufy oraz nie może być wyposażona w: jakiekolwiek urządzenie wylotowe,

W klasie „OPEN” dozwolone jest używanie:


Dowolnej strzelby spełniającej wymogi klasy „Standard a także samopowtarzalnej broni
gładkolufowej, przy czym każda broń może być dowolnie zmodyfikowana i wyposażona w
dowolne urządzenia, ładownice i przyrządy celownicze,



Strzelby gładkolufowej wykorzystującej odłączane magazynki lub szybkoładowacze

Klasyfikacja
Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji. Przewidziane dyplomy dla
zwycięzców.

Koszty uczestnictwa w zawodach:
Płatność przelewem
3 GUN CZ
Multi-Tool
Strzelba dynamiczna
Catering
75 zł
35 zł
30 zł
15 zł
Gotówka w dniu zawodów
3 GUN CZ
Multi-Tool
Strzelba dynamiczna
80 zł
50 zł
50 zł
20 zł
Pakiet wszystkie konkurencje + catering - przelew
Członkowie Dywizjonu 135 zł
Członkowie innych
145 zł
klubów
Pakiet wszystkie konkurencje + catering – w dniu zawodów
Członkowie Dywizjonu 160 zł
Członkowie innych
180 zł
klubów
Catering płatny na konto, niezależnie od ilości konkurencji. W ramach cateringu: zupa, chleb, smalec,
ogórki oraz napoje
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Dodatkowa opłata w przypadku korzystania z amunicji i broni organizatora:
 3GUN CZ:
Tor 1 – 70 zł
Tor 2 – 60 zł
 Multi-Tool – pakiet amunicji – 60 zł
 Strzelba dynamiczna – 25 zł

W tytule przelewu proszę o wpisanie: [Nazwisko, Imię] WLS 01.07

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr konta: 34 1750 0012 0000 0000 3785 4905

Rejestracji proszę dokonywać korzystając z formularza :
https://practiscore.com/wielkopolska-liga-strzelecka-edycja-ii/register
Harmonogram zawodów:
10:30 – rejestracja zawodników
11:00 – otwarcie zawodów
11:00 – 16:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
16:15 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.
Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w
poszczególnych konkurencjach w związku z ograniczoną ilością miejsc startowych.

Wymagania
Własne ochronniki słuchu oraz okulary. W przypadku konkurencji dynamicznych z metalowymi celami
reaktywnymi brak ochrony wzroku powoduje automatyczne wykluczenie zawodnika

Dojazd
Strzelnica sportowa SKORPION
os., 64-400 Przedlesie
Mapka: https://goo.gl/maps/EmEikjmSshD2

www.dywizjon.org
zawody@dywizjon.org

Tel. 601561697

